ZUGSPITZE

Arrangement

METHODEWIJZER

U bepaalt zelf hoe u met ZugSpitze wilt
werken:alleen met de boeken, een mix, of
volledig digitaal.
Er
Er is
is lesmateriaal
lesmateriaal voor
voor vier
vier niveaus:
niveaus: vmbo-bk,
vmbobk, vmbo-gt(h), havo(v) en vwo(h). Ieder
een eigen
eigen ERK-plafond.Elk
ERK-plafond. Elkniveau
niveaubestaat
vmbo-gt(h), havo(v) en vwo(h). Ieder heeft
niveau
niveaueen
heeft
bestaat
uit zes ERK-Textarbeitsbücher.
uit zes ERK-Textarbeitsbücher. Afhankelijk
Afhankelijk van
van het leerjaar waarin u start met
het leerjaar waarin u start met Duits,
Duits, gebruikt
gebruikt u
u twee
twee of
of drie
drie boeken
boeken per
per jaar.
jaar.

Digitaal lesgeven?
De lesstof is ook digitaal beschikbaar in de Totaallicentie. Hierin wordt direct
gerichte feedback gegeven bij de opdrachten. Zowel u als uw leerlingen
hebben hierbij altijd inzicht in de resultaten.

Aantal delen als u in leerjaar 1 start met Duits:
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Aantal delen als u in leerjaar 2 start met Duits:
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Meer weten?
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WEIL WIR DEUTSCH LIEBEN

Ga naar www.thiememeulenhoff.nl/zugspitze
voor meer informatie en het volledige productoverzicht.
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Nieuw! ZugSpitze is de nieuwe methode voor Duits in de onderbouw

vmbo, havo en vwo. Deze methode Duits is volledig ontwikkeld op basis van
de ERK-Kannbeschreibungen, waardoor leerlingen daadwerkelijk snel, bewust
en bekwaam in het Duits leren communiceren.

ZugSpitze auf einen Blick

Sterke
punten
De sterke
punten
van ZugSpitze
De sterke punten van ZugSpitze
Eén ERK-Kannbeschreibung
per leereenheid (Schritt).

Lesgeven volgens uw eigen stijl.
Continu inzicht in de (leer)resultaten.

Snel en met plezier in het Duits leren
communiceren.

Voorbereiding op het Goethe-Zertifikat A1
en A2.

Differentiatie op niveau en leerstijl.

Eén ERK-kannbeschreibung staat centraal in een
leereenheid.
bronnen zorgen voor aansprekende
Gevarieerde bronnen
lessen: tijdschriftartikelen,
tijdschriftartikelen,originele
originele
beelden,
lessen:
beelden,
luisterluisteren kijkfragmenten
en literatuur.
en
kijkfragmenten,
literatuur.

Eén ERK-Kannbeschreibung per
leereenheid
ZugSpitzeisisopgebouwd
opgebouwduituit
kleine
leereenheden
ZugSpitze
kleine
leereenheden
(Schritte).Per
PerSchritt
Schrittstaat
staat
een
ERK-Kannbeschrei(Schritte).
een
ERK-Kannbeschreibung
bung centraal.
Elke leereenheid
wordt afgesloten
centraal.
Elke leereenheid
wordt afgesloten
eenstempelopdracht,
stempelopdracht,waarbij
waarbij
leerling
met een
dede
leerling
toetst of
ofhij
hijde
debetreffende
betreffende
Kannbeschreibung
toetst
Kannbeschreibung
beheerst.Als
Alsdit
ditzozois,is,krijgt
krijgt
een
stempel
in zijn
beheerst.
hijhij
een
stempel
in zijn
boek, of
ofde
debijgeleverde
bijgeleverdeERK-Wanderpass.
ERK-Wanderpass.
boek,

Snel en met plezier in het Duits leren
communiceren
ZugSpitze biedt veel activerende opdrachten en
maakt gebruik van gevarieerde bronnen zoals tijdschriftartikelen, mailtjes of luisterfragmenten.

Differentiatie op niveau en leerstijl
Iedere leerling kan in zijn eigen tempo op het
juiste niveau werken met ZugSpitze. De stapsgewijze uitleg wordt op verschillende manieren
aangeboden. Een slimme diagnostische toets
verwijst elke leerling naar de leerstof die het beste
bij hem past.
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Lesgeven volgens uw eigen stijl

De context bij de Kannbeschreibung sluit aan
bij de belevingswereld van de leerling en wordt
consequent ingeleid bij de eerste opdracht.
Grammatica wordt doorlopend herhaald en
geoefend op verschillende niveaus. Voor elk
grammatica-item is een alternatieve uitleg op
video beschikbaar.

Frontaal klassikaal, flipping the classroom,
coachend lesgeven en zelfstandig werken: hoe u
ook lesgeeft, ZugSpitze sluit aan op úw stijl.

Continu inzicht in de (leer)resultaten
In de digitale leeromgeving van ZugSpitze heeft
u
continu
inzicht
resultaten
voortgang
van
continu
inzicht
inin
dede
resultaten
enen
voortgang
van
alle leerlingen. Doordat toetsen worden verrijkt
met de RTTI-systematiek, kunt u het niveau van
iedere leerling eenvoudig vaststellen en tijdig
bijsturen.

Voorbereiding op Goethe Zertifikat
Leerlingen worden op natuurlijke wijze
klaargestoomd voor het internationaal erkende
Goethe-Zertifikat voor niveau A1 en A2. Met
de oefentoetsen van ZugSpitze op basis van
het Goethe-Institut worden leerlingen optimaal
voorbereid op het Goethe-examen.

Landeskunde wordt niet alleen aangeboden in
de dialogen of leesteksten, maar ook als leuke en
handige weetjes en quizvragen.

Elke leereenheid wordt afgesloten met een
stempelopdracht, waarmee de leerling kan
toetsen of hij de Kannbeschreibung beheerst.
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